
TIJDELIJKE INRUILACTIE
Van 15 november t/m 31 december 2021

UC-S vanaf € 4.056,75Koop

UC-S vanaf € 141,23 / mndFinancial Lease

PT-M vanaf € 9.281,25

PT-M vanaf € 323,12 / mnd

UF-M vanaf € 11.178,00

UF-M vanaf € 389,16 / mnd
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Vraag persoonlijk advies aan 
uw dealer of Winterhalter!

T : 085-2030035
E : info@winterhalter.nl

ACTIEVOORWAARDEN

Wanneer u tussen 15 november en 31 december 2021 een nieuwe Winterhalter vaatwasmachine koopt krijgt u direct 
25% inruilkorting op de bruto aanschafprijs. Indien u kiest voor lease, zijn er diverse mogelijkheden. Zie ommezijde 
voor meer informatie, of vraag uw dealer of Winterhalter naar de voor u meest geschikte oplossing. Bovengenoemde 
prijzen zijn inclusief actiekorting en exclusief BTW. De actie is van toepassing op alle type vaatwassystemen en water-
behandeling. De actie is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties of aanbiedingen.

Wij spoelen
hygiënisch
DIN SPEC 10534

KOOP: Wij bieden u de machines aan tegen een zeer aantrekkelijke korting van maar liefst 25%!
LEASE: Er zijn opties om de machine te verkrijgen via zowel Financial als Full Operational Lease.

Hygiëne is vandaag de dag belangrijker dan ooit te voren. Winterhalter is bij uitstek de partij die u hierbij 
kan ondersteunen op het gebied van vaatwastechniek. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
Winterhalter de beste wasresultaten levert. Of het nu gaat om glaswerk, regulier vaatwerk of om pannen en 
keukenmaterialen, Winterhalter biedt de oplossing. Onze apparatuur is robuust, gebruiksvriendelijk en zeer 
energiezuinig. Kortom, een genot om mee te werken! 
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FINANCIAL LEASE
Betaal uw machine eenvoudigweg in
termijnen.

      Behoud van liquiditeit

  U verkrijgt direct economisch eigendom  

en behoudt het recht op de bijbehorende 

fiscale voordelen

  Mogelijkheid tot betaling in 12, 24 

of 36 termijnen

PAY PER WASH
Alles inclusief voor een vast bedrag per
wasbeurt.

 Geen investering

 Geen vaste kosten

 Volledige flexibiliteit

  Alles inclusief: machine, water - 

behandeling, chemie en service

WIJ GEVEN U DE KEUZE.
Koop is niet voor iedereen de ideale oplossing. Daarom biedt Winterhalter u 
transparante financierings mogelijkheden voor alle type machines.
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FULL OPERATIONAL
LEASE
Volledige ontzorging voor een vast
maandbedrag.

 Uw kosten volledig onder controle

 Alle service inclusief

 Mogelijkheid voor 36 en 60 maanden

Gegarandeerde
hygiëne
Voor alle Winterhalter vaatwasmachines

zijn hygiënecertificaten conform DIN SPEC

10534 beschikbaar. Dat betekent dat

vakkundig gebruik van een Winterhalter

machine met geschikte en voldoende

gedoseerde reinigingsmiddelen met

betrekking tot het

Coronavirus veilig is.

WILT U MEER INFORMATIE?
www.winterhalter.nl/inruilactie-2021
Of neem contact op met uw dealer.

Perfecte optische en hygiënische resultaten

Zeer eenvoudig te bedienen

Zeer zuinig in gebruik

Een perfecte totaaloplossing bestaande uit machine, water-

behandeling, chemie en toebehoren

ONZE MACHINES - UW VOORDELEN

Wij spoelen
hygiënisch
DIN SPEC 10534


